
1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8301 Tapolca, Hősök tere 15.    

Ügyiratszám: 1/152-15/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május
8-án (péntek) 10.35 órai kezdettel megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

Jelen vannak: Dobó Zoltán polgármester
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Rig Lajos
Sólyom Károly
Vajda Attila   képviselők 

Igazoltan távol: Marton József  képviselő 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Hársfalvi 
József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető, Parapatics 

Tamás pályázati referens, Papp Zoltán Tamás főépítész, Bakos 
Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető, Pápainé dr. Németh 
Mária Anita Általános Igazgatási Csoportvezető, Dénes Emil 
Adócsoport vezetője, Ihász József Építéshatósági Irodavezető, dr. 
Iker Viktória jegyzőkönyvvezető, 

Benczik Zsolt Járási Hivatalvezető, Tapolcai Városi Televízió 
munkatársai

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 
megnyitja. Bejelenti, hogy Marton József képviselő egészségügyi okok miatt előre 
jelezte távolmaradását. Felkéri Kozma Henrik képviselőt a Humán Bizottság 
álláspontjának ismertetésére. A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 
szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza.
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68/2015. (V.08.)                KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai 
rendkívüli nyilvános ülésén a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat tárgyalja.

NAPIREND

1) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati
rendelet módosítása

 Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

2) A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011.
(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

3) Döntés a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés költségeihez
benyújtandó pályázatról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

4) Nyilvános illemhely felújításához forrás átcsoportosítás
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

5) Alpolgármesterek választása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
(Az előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra)

6) Alpolgármesteri illetmény és tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
(Az előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra)

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Mint a bizottsági üléseken is elhangzott, Tapolca város
korábbi alpolgármestere az áprilisi választáson országgyűlési képviselői 
mandátumot szerzett, ezért a Parlamentben folytatja tovább munkáját. A jövőben két 
alpolgármester megválasztását tervezi, egyik főállásban, a másik társadalmi 
megbízatás keretében látná el munkáját. Az SZMSZ módosítása emiatt szükséges.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.
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Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 2 igen
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot 1 igen szavazattal és 2 nem szavazattal nem javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek. 

Kozma Henrik képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 4 igen
szavazattal és 1 tartózkodással a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 3 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra nem javasolja a
képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Császár László képviselő: Kérdezi, mi teszi szükségessé, hogy a főállású 
alpolgármester mellé egy társadalmi megbízatású is megválasztásra kerüljön, hiszen
a feladatok nem változtak az elmúlt fél évben. Másrészt úgy gondolja, mint a
képviselő testület egyik jelentős frakciójának a tagja, hogy egy ilyen jellegű dologról 
illett volna előzetesen egyeztetni, s nem a sajtóból, az újságból értesülni a jelöltek 
személyéről. 

Dobó Zoltán polgármester: Alapvetően embert választott, ez volt felkérésének 
motivációja. Képviselő úr eddigi szerepvállalását figyelembe véve, úgy gondolja 
személyével Tapolca egy kiegyensúlyozott, megbízható személyt mondhat
alpolgármesterének. Továbbá Tapolca város lakosságának kifejezett kérése volt az is,
hogy emelkedjenek felül az elmúlt évek pártpolitikai villongásain. Egyfajta gesztust
is gyakorol a testület mindenki, legfőképpen a baloldali beállítottságú lakosság 

irányába. Véleménye szerint van annyi munka, ami ezt indokolja. A választások
városon belüli eredményei is azt mutatják, hogy az eddig elvégzett munka nem
elégséges, a város jelenlegi helyzete megköveteli, hogy sokkal aktívabban
érvényesítsék érdekeit, ezt szeretné ilyen módon is erősíteni. Az egyeztetésről annyit, 
nyilván helye van, ezt meg is tette Lévai képviselő úrral. A Fidesz frakcióval olyan 
alaposan átbeszélte, mint annak idején ők velük. 

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

14/2015. (V.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati
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rendeletének módosításáról szóló rendelet–tervezetet
elfogadja, és 14/2015. (V.08.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

Az SZMSZ kihirdetésre és hatálybaléptetésre kerül.

2) A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII.12.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Kozma Henrik képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

15/2015. (V.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 
környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011.
(XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja és azt
15/2015. (V.11.) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.

3) Döntés a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés költségeihez benyújtandó
pályázatról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  



5

Dobó Zoltán polgármester: A bizottsági ülések egyikén kolléganő elmondta, hogy a 
képviselői-testületnek határozatot kell hoznia a nyári gyermekétkeztetéshez 
kapcsolódó pályázat benyújtásáról.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Kozma Henrik képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:

69/2015. (V.08.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy benyújtja pályázatát
az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett, a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 3. pont szerinti
jogcímen elnyerhető költségvetési támogatás 
elnyeréséért.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására,
továbbá a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft-vel 
megkötendő szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

70/2015. (V.08.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
pályázathoz szükséges önerőt a Tapolca Város 2015. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet 3.1. melléklete Működési költségvetés kiadásai 
terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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4) Nyilvános illemhely felújításához forrás átcsoportosítás
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással nem javasolja
elfogadásra a képviselő-testületnek. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 2 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással nem javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

71/2015. (V.08.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
fontosnak és szükségesnek tartja a volt Fő téri nyilvános 
illemhely felújítását, melynek kivitelezésére bruttó 13,5
millió Ft-ot biztosít az összeg átcsoportosításával a
Tapolca város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015 (II.23.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet, pályázati tartalékból
(bruttó 2,8 millió Ft), az intézményi felhalmozási
tartalékból (bruttó 6 millió Ft), valamint az 5. melléklet
„Tapolca, Deák F. u. 10. és 13. szám alatti gyermekorvosi
rendelők, Alkotmány u. 5. gyermek fogászati rendelő, 
valamint a Batsányi u. 7. sz. alatti orvosi rendelő” 
felújítására szánt forrásból (bruttó 4,7 millió Ft) az 5.
melléklet „Nyilvános illemhely felújítása” jogcím terhére.

Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítással
kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a
felújítással kapcsolatos szerződések megkötésére. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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5) Alpolgármesterek választása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
(Az előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra)

Dobó Zoltán polgármester: Az SZMSZ hatálybalépése időközben megtörtént. Ennek 
alapján javaslatot tesz az alpolgármesterek személyére. Főállású alpolgármesternek 
Lévai József, társadalmi megbízatású alpolgármesternek Kozma Henrik Alajos
képviselőket javasolja megválasztani. Az alpolgármesterek megválasztása titkos 
szavazással történik.

A titkos szavazás idejére a polgármester 15 perc szünetet rendel el.

SZÜNET UTÁN

Vajda Attila képviselő: A Ügyrendi Bizottság elnökeként ismerteti a titkos szavazás
eredményét. Lévai József jelöltre leadott érvényes szavazatok száma 10, ebből igen 
szavazat 6, nem szavazat 4. Kozma Henrik Alajos jelöltre leadott érvényes
szavazatok száma 10, ebből igen szavazat 6, nem szavazat 4. Az Ügyrendi Bizottság 3 
igen szavazattal egyhangúlag megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen 
szavazattal Tapolca város alpolgármestereinek Lévai József és Kozma Henrik Alajos
képviselőket megválasztotta. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 4 
ellenszavazattal az alábbi határozatokat hozza:

72/2015. (V.08.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Ügyrendi Bizottság által lefolytatott titkos szavazás
eredményeként megállapítja, hogy 6 érvényes „igen”
szavazattal, 4 „nem” szavazat mellett

Lévai József

önkormányzati képviselőt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §
(1) bekezdése, valamint az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a
Képviselő-testület 2015. május 8. napjával főállású 
alpolgármesterré megválasztotta.

73/2015. (V.08.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Ügyrendi Bizottság által lefolytatott titkos szavazás
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eredményeként megállapítja, hogy 6 érvényes „igen”
szavazattal, 4 „nem” szavazat mellett

Kozma Henrik Alajos

önkormányzati képviselőt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §
(1) bekezdése, valamint az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a
Képviselő-testület 2015. május 8. napjával társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré megválasztotta.

Lévai József és Kozma Henrik Alajos alpolgármesterek a Képviselő-testület előtt leteszik 
esküjüket.

6) Alpolgármesteri illetmény és tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
(Az előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra)

Ughy Jenőné jegyző: Az illetmény és a tiszteletdíj megállapítása a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján történik. A
jogszabály értelmében az alpolgármester illetményét, tiszteletdíját a polgármester
illetményének, illetve tiszteletdíjának alapulvételével kell megállapítani. Az Mötv.
80. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményét a képviselő-testület 
a főállású polgármester illetménye 70-90 %-a közötti összegben állapítja meg. 
Tapolcán a polgármester illetménye bruttó havi 523.500.- Ft, ennek alapján a főállású 
alpolgármester illetménye 366.500 – 471.200,- Ft közötti összeg lehet. A főállású 
alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében illetményének 15 %-ában
meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult. Ez a fentiek alapján 55.000-70.700,- 
Ft közötti összeg lehet.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester 
illetményének az 50 %-a, tehát 261.800,- Ft. A társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját ennek 70-90 %-ában, azaz 183.300 - 235.600,- Ft közötti összegben lehet
megállapítani. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-ában
meghatározott összegű költségtérítésre is jogosult. Ez a fentiek alapján 27.500 -
35.300,- Ft közötti összeg lehet.

Dobó Zoltán polgármester: Javasolja, hogy Lévai József főállású alpolgármester 
illetményét a főállású polgármester illetményének 90%-ában állapítsa meg a 
képviselő-testület. Kozma Henrik Alajos társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját pedig a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-ában.
Természetesen az alpolgármesterek illetményük, illetve tiszteletdíjuk 15 %-ának
megfelelő költségtérítésre jogosultak. 

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatokat külön-külön szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 4 
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

74/2015. (V.08.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete Lévai
József főállású alpolgármester illetményét 2015. május 8.
napjától a főállású polgármester illetményének 90 %-ában, 
azaz 471.200,- Forint / hó összegben állapítja meg.

Határidő: folyamatos
Felelős:  jegyző 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 4 
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

75/2015. (V.08.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete Lévai
József főállású alpolgármester részére 2015. május 8. napjától
járó költségtérítést illetményének 15 %-ának megfelelő 
összegben, azaz 70.700,- Forintban állapítja meg.

Határidő: folyamatos
Felelős:  jegyző 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 4 
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

76/2015. (V.08.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete 
Kozma Henrik Alajos társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját 2015. május 8. napjától a társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-ában,
azaz 235.600,- Forint/hó összegben állapítja meg, melynek
forrását Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetése Általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős:  jegyző 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 4 
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

77/2015. (V.08.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete 
Kozma Henrik Alajos társadalmi megbízatású alpolgármester
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részére 2015. május 8. napjától járó költségtérítést
tiszteletdíjának 15 %-ának megfelelő összegben, azaz 
35.300,- Forintban állapítja meg, melynek forrását Tapolca
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése Általános
tartalék terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős:  jegyző 

Rig Lajos képviselő: Bejelenti, hogy 12.00 órai hatállyal lemond önkormányzati
képviselői tisztségéről. 

Dobó Zoltán polgármester: Bejelenti, hogy ő is lemond egyéni körzetben szerzett 
mandátumáról.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a rendkívüli nyilvános ülést 11.20 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 


